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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. április 19-i közmeghallgatásának  
j e g y z ő k ö n y v e  

 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozata 
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
Napirendek: 
 

1.     Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
2.     Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
3.     Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
  
4.     Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről  
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
5.    Tájékoztató a 2016. évi beruházási tervekről 
       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
6.   Tájékoztató az 1956-os Emlékműről  
       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
7.   Közérdekű kérdések és javaslatok 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
113/2016. (IV.19.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2016. április 19-én megtartott 

Közmeghallgatásának napirendjeiről 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 19-én 

megtartott Közmeghallgatásán az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház 
színháztermében. 

 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
   Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
   Sandi József képviselő    

 Dr. Feik Csaba jegyző 
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A lakosság részéről: kb. 30 fő. 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönt minden meghívott vendéget, 
intézményvezetőt, szervek vezetőit, illetve a lakosság részéről megjelent érdeklődőket, s a 
Képviselő-testület 2016. április 19-i közmeghallgatását 17.00 órakor megnyitja. Megállapítja, 
hogy a Közmeghallgatáson 9 képviselő közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes, majd 
felsorolja a meghívó szerinti napirendi pontokat. Ezután kéri a megjelent képviselőktől, hogy 
a napirendi pontok elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. április 19-én 
megtartott Közmeghallgatásának napirendjeiről 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2016. (IV.19.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. április 19-én megtartott Közmeghallgatásának napirendjeiről 
 
Napirendek: 
 

1.     Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
2.     Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
3.     Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
  
4.     Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről  
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

  
5.    Tájékoztató a 2016. évi beruházási tervekről 
       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
6. Tájékoztató az 1956-os Emlékműről  
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
7.    Közérdekű kérdések és javaslatok 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester arra kéri a lakosság részéről megjelenteket, hogy amennyiben az 
előadás alatt kérdések fogalmazódnának meg bennük, azokat írják fel, s a 7. napirendi pont 
keretén belül lesz lehetőségük azokat feltenni. Továbbá kéri még a megjelenteket, hogy 
amennyiben kérdést, hozzászólást fogalmaznak meg, azt nevük és címük bemondásával 
tegyék meg azért, hogy a jegyzőkönyvben szerepeltetni lehessen azt. 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
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Győri Máté polgármester elmondja, a napirendi pontokkal kapcsolatos mondanivalóját nem 
szedte szét pontonként, hiszen azokról külön a Képviselő-testületnek szavaznia nem 
szükséges. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának ismertetését kivetített 
táblázatok, számadatok bemutatásával végzi. Beszámol az önkormányzat és intézményei 
bevételeiről, kiadásairól is, majd az önkormányzat költségvetésének az elmúlt öt évi 
főösszegeit mutatja be. Ezután a központi költségvetési támogatás elmúlt öt évi összegeiről ad 
tájékoztatást. Ezután elmondja, hallott róla, hogy amikor a Képviselő-testület egy likviditási 
hitel felvételéről döntött, az a rémhír látott napvilágot, hogy nem stabil az önkormányzat 
költségvetése. Erről szó sem volt, csupán a likviditás biztosabbá tétele miatt volt szükség a 
kölcsön felvételére. Majd megjegyzi, annak visszafizetése már meg is történt.   
 

2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Győri Máté polgármester bemutatja a 2015. évben beszedett adók összegét adónemekre 
felbontva. Ezután az adóbevételek 2011-2015. év közti alakulását mutatja be részletesen. Az 
önkormányzat bevételeinek nagyon nagy részét az iparűzési adó teszi ki. Elmondja, egyre 
nagyobb az érdeklődés az Ipari Park területei iránt, bízik abban, hogy egyre több cég kíván 
helyben letelepedni, itt munkahelyeket teremteni, iparűzési tevékenységet folytatni. Ezután 
rátér a 3. napirendi pontra. 
 

3. napirendi pont: Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
         Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

 
Győri Máté polgármester elmondja, ennek a napirendi pontnak a keretében leginkább a 
megvalósuló beruházásokról lesz szó. Elmondja, 2014. december 23-án hazai forrásból 300 
millió forint támogatáshoz jutott a város. A Hétszínvirág Óvoda férőhelybővítésére 101 millió 
forintot költöttek, továbbá ebből az összegből építették meg az Örökmozgó parkot, illetve az 
Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítása és fűtéskorszerűsítése történt meg. Továbbá a 
Dunakavics Kft. részére átadott városgazdálkodási eszközök beszerzése is ebből az összegből 
történt meg. Elvégezték továbbá a Tiszti Klub felújításának első ütemét, melynek keretén 
belül a tetőfelújítás, hő- és vízszigetelés történt meg. Majd elmondja még, 2,7 km hossznyi 
utat láttak el szilárd burkolattal, a város infrastruktúrája 30 parkolóhellyel bővült. A 
Cukorgyárban, illetve Sinatelepen megvalósult a közvilágítás fejlesztése, továbbá, a Bem 
utcában egy kamera került kihelyezésre. A Sinatelepi Közösségi Ház saját forrásból került 
megvásárlásra. Majd elmondja még, a Teleki Blanka utcában – az állandó csőtörések miatt – a 
főnyomó cső cseréje megtörtént, majd azután az utat szilárd burkolattal még nem látták el, de 
útfelújítás itt is történt. Majd elmondja még, a Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása mellett a 
Szent István tér rendbetételét is elvégezték, padokkal egyesített szemeteskukák kerültek 
városszerte kihelyezésre. Sajnos a városnak visszatérő kiadásokat jelent az illegális 
szemétlerakók felszámolása. Majd említést tesz arról, hogy a városban bevezetésre került a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, továbbá a Képviselő-testület bevezette a közterület-
felügyelet rendszerét. A Polgármesteri Hivatalba felvételre került két fő közterület-felügyelő, 
Ács László és Kugler Mihály urak, akiknek rengeteg feladatuk van, mely feladatokat lelkesen, 
s jól végeznek el.  
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő a közmeghallgatásra 17.40 órakor megérkezik, így a 
továbbiakban 7 képviselő vesz részt azon. 
 
Győri Máté polgármester elmondja még, igyekeznek a város rendben tartását különböző 
eszközökkel elérni, fenntartani: pl. a közterület-felügyelők, ha kell, bírságokat szabnak ki, 
továbbá, a települési támogatások nyújtásának feltételévé tették a lakóhelyi környezet rendben 
tartását, illetve azt, hogy az érintett ingatlannak legyen élő hulladékszállítási szerződése, s a 
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szolgáltatást az ott élők vegyék is igénybe. Ezután a 2016. évi – már megvalósult – 
beruházásokról kíván néhány tájékoztató szót szólni:  
 

4. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi beruházási tervekről 
     Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 

Már megvalósult beruházások: 
 

• Sószoba kialakítása a Napfény Óvoda Dózsa téri telephelyén 
• Ipari mosogatógép beszerzése a Hétszínvirág Óvodában 
• Kátyúzás (Dózsa Gy. út, Bajcsy Zs. út /egészen a 6-os útig/) 
• Padka kialakítás (Bajcsy Zs. út /egészen a 6-os útig/) 
• Gréderezés és árok kialakítása a Szabadság és Hídász utcákban 

 
Ezután a 2016. évre tervezett beruházásokat mutatja be:  
 

• Tiszti Klub felújítás 2. ütem (nyílászáró-csere és homlokzat szigetelés); 
• Önkormányzati ingatlanok energetikai felújítása (nyílászáró-csere, homlokzat- és 

födém-szigetelés) - Bajcsy Zs. út 30., Fő u. 18.;  
• Önkormányzati ingatlan teljes felújítása (Kishíd u. 4.); 
• A Sinatelepi Közösségi Ház (SKH) és udvarának felújítása és a Sinatelepi Játszótér 

kialakítása; 
• A Bercsényi utcai vízfőnyomócső cseréje és a kapcsolódó árok és járda helyreállítás, 

felújítás; 
• További 3 km belterületi út szilárd burkolattal való ellátása; 
• (Eötvös Kápolna felújítása, az odavezető úttal együtt – Forster Központ). 

 

Győri Máté polgármester ezután a rövid- és középtávú terveikről ad tájékoztatást. Elmondja, 
természetesen mindezek a források függvényében fognak megvalósulni: 
 

• Tiszti Klub III. ütemének megvalósítása,  
• Duna part közösségi térré való alakítása, 
• Kis-Duna séta- és futóösvény kialakítása,  
• a volt Nőtlen Tiszti Szálló felújítása, a TOP-2.1.1.15 kódszámú pályázat keretein 

belül, 
• leromlott városi területek rehabilitációja, TOP 4.3.1-15 és 5.2.1-15 pályázatok keretein 

belül, 
• a vasútállomás és környékének teljes felújítása (NIF Zrt. projektje, bár az 

állagmegóvás, hosszú távú fenntartás – véleménye szerint – fajsúlyos feladat lesz az 
önkormányzatnak). 

 

Szükség volna a városban egy bölcsőde kialakítására is, hiszen, amennyiben a városban van 
40 bölcsődés korú gyermek, illetve 5 család igényt tart a szolgáltatásra, azt az 
önkormányzatnak biztosítania kell. Ezután azt kéri, hogy amennyiben a megjelentek közül 
valakinek van kérdése, hozzászólása, azt tegye meg, majd a kérdések elhangzása után kíván 
azokra választ adni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

Sándor Lászlóné, Ercsi, Fűzfa u. 2. szám alatti lakos a Dózsa György úti – a 6-os úti 
zöldségessel szemben található – úttal kapcsolatban mondja el panaszát, mely szerint azon a 
részen nehézkes a közlekedés, hiányolja a megfelelő járda meglétét. További problémának 
tartja még a kihelyezett szemétgyűjtő edények minőségét, hiszen azok ajtaja folyton le van 
bukva, funkciójukat így nem tudják ellátni. Majd a szelektív hulladékgyűjtő edények 
beszerzésével összefüggő kommunális adóemelést kifogásolja, hiszen – véleménye szerint – a 
testület azt az ígéretet tette, hogy az adó összege nem fog emelkedni. Ez nem így lett. Ezt az 
ügyet nagyon sérelmezi.  
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Barabásné Agárdi Katalin, Ercsi, Dózsa Gy. út 49. szám alatti lakos elmondja, az 
előbbiekben felsorolt beruházási terveket nagyon jónak tartja, azonban hiányolja közülük a 
temető ravatalozójának felújítását. Majd az utak felújításával kapcsolatban kérdezi, hogy egy 
közlekedésrendészeti átgondolást terveznek-e, többek közt néhány úton gyalogátkelőhelyek 
kijelölésére gondol. 
 
Kruchióné Agárdi Márta, Ercsi, Dózsa Gy. út 51. szám alatti lakos a lomtalanítás 
megszűnését kifogásolja, illetve magát a rendszert, hiszen a szolgáltató azt mondja, hogy 
lomtalanítást évente egyszer kérhet a fogyasztó. Javasolja, hogy fél évente szervezzenek 
lomtalanítást. 
 
Baczakó István ercsi lakos a 3 km felújítandó úttal kapcsolatban kérdezi, lehet-e tudni azt, 
hogy mely utak lesznek érintettek a felújítással? 
 
Váraljai Péter, ercsi lakos szintén a Dózsa György úti járda minőségét kifogásolja, 
véleménye szerint az nemcsak rossz minőségű, hanem balesetveszélyes is. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kérdéseket, hozzászólásokat, s kéri, hogy ameddig a 
válaszokkal felkészül, térjenek rá a 4. napirendi pontra. Átadja a szót Szabó Zoltán, az Ercsi 
Rendőrőrs vezetője részére. 
 

5. napirendi pont: Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről 
     Előterjesztő: Győri Máté polgármester  

 
Szabó Zoltán alezredes, az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka köszönt mindenkit, majd az 
előző évi statisztika bemutatásával kezdi beszámolóját. Elmondja, tavaly 377 bűncselekményt 
regisztráltak Ercsi területén, mely szám az előző évi 514-nél 27 %-kal kevesebb. Majd 
örömmel hozzáteszi még, az elmúlt 5 év legkevesebb bűncselekménye történt a tavalyi év 
során. Ezután nemenként felsorolja a korábbi évben regisztrált bűnesetek számát (lopás, testi 
sértés, gépkocsi feltörés, stb.) Minden szempontból elmondható az, hogy a rendőrség 
eredményes évet zárt. A statisztika bizakodásra ad okot, azonban felhívja a figyelmet arra, 
hogy nagyon nagy szükségük van a lakosság segítségére (tanúskodás, bűncselekmények – 
akár név nélküli – bejelentése). Ezután elmondja, a helyi rendőrök munkáját nagyban 
nehezítette a hazánkra nehezedő migrációs hullám, a határra Ercsiből is mentek rendőrök, 
akiknek a feladatait az itt maradottaknak kellett elvégezniük. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez a 
nyomás már csökkent, azonban ezzel kapcsolatos feladataik még mindig vannak. Ezután 
elmondja, a kormány döntött arról, hogy a bíróságok illetékességeit a járásokhoz igazítja, 
emiatt pedig a rendőrség illetékességi területei is változtak. Így került át az Ercsi Rendőrőrs a 
Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz. Az elmúlt 10 hónap tapasztalatai alapján úgy értékeli, hogy 
az átállás zökkenőmentesen megtörtént, sikerült a Gárdonyi Rendőrkapitányság szervezetébe 
beilleszkedniük. Rengeteg fejlődés történt, pl. a rendőrségnek saját forró nyomos szolgálata 
lett. Ez azt jelenti, hogy ha bármi történik, ami azonnali intézkedést igényel, két ügyeletes fog 
bevonulni. Ez azért jó, mert ők itt laknak a városban, hamar a helyszínre tudnak érni. Szintén 
július 1-től az elzárással sújtható szabálysértéseket a városban dolgozó kollégákkal látják el. 
Ez annyiban jelent könnyebbséget, hogy egy idézésre nem szükséges Gárdonyba, vagy 
máshová utazni, hanem itt helyben tudják ügyeiket intézni. Ez a dolog jó felderítési 
statisztikát hozott magával (40 %-os). Ennek további fejlesztése lehetőségét jelenleg 
vizsgálják. További jó hír még, hogy jövő év februárjától az Ercsi Rendőrőrs állománya egy 
kutyás járőrrel fog bővülni. A rendőrkutya járőrkutyaként és nyomkövető kutyaként is 
funkcionál majd. Majd felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosság közbiztonság érzete nem 
feltétlenül csak a rendőrségen múlik, hiszen vannak egyéb szervezetek – szociális szolgálat, 
polgárőrség, közterület-felügyelet – akiknek ebben szintén fontos szerepük van. Ez okból 
alakult meg – lassan két éve – a Közbiztonsági Munkacsoport, amely nagyon jól működik. 
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Működik továbbá még a körzeti megbízotti rendszer, Bali Imre tzászlós úr vezetésével. A 
gyermekvédelem területén is jobban teljesítenek az utóbbi időben, illetve sikerült elérni azt is, 
hogy a szórakozni vágyó, becsületes emberek is jól tudják érezni magukat a város 
rendezvényein, mely a rendőrség határozottabb és keményebb fellépésének köszönhető. Majd 
elmondja még, Ercsiben a tavalyi év során 444 elővezetés történt. A járási kapitányság 
területén történt elővezetések 70 %-a városunkban történt, a maradék 30 %-on „osztozik” a 
további 17 település. A megyében a legjobb elővezetési eredményesség a gárdonyi 
rendőrkapitányságon van. Véleménye szerint ezzel azt érik el, hogy azok az emberek, akiket 
egyszer megbüntetett a rendőr, érezni fogják azt, hogy a büntetést nem lehet elkerülni. Már 
két éve bevett gyakorlat a rendőrségnél, hogy intézkedés során nem elsősorban a büntetésre 
kell a hangsúlyt fektetni, hanem – amennyiben várható, hogy a szabályszegés legközelebb 
nem fordul elő – akkor csak figyelmeztetésben részesüljön az elkövető. Meg kell nézni, hogy 
kit büntetünk meg. Majd a házi őrizetben lévőkről szól néhány szót: elmondja, ebből is 
Ercsiben van a legtöbb a járás területén. Végül megköszöni az önkormányzat, polgármester úr 
mind anyagi, mind emberi támogatását, továbbá az Ercsi Polgári Őrségnek az 
együttműködést. 
 
Szabó Zoltán alezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezető helyettese köszönti a 
megjelenteket, majd szintén elmondja, hogy a járási határok megváltoztatásával Ercsit a 
Székesfehérvári Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz csatolták. A változás 
elé nagy várakozással tekintették, azonban az eltelt idő óta az a tapasztalata, hogy az 
együttműködés jó, illetve a statisztikák is azt mutatják, hogy a bűnözés csökkenő félben van. 
A legfontosabb az, hogy a bűncselekményeket megelőzzék, azaz, hogy még az elkövetés előtt 
közbe tudjanak lépni. Majd pár szót szól szintén a migrációval kapcsolatos feladatokról. 
Ezután elmondja, a járási bíróság nagyon pozitívan áll a csatlakozáshoz, ezen a területen 
nagyon következetes bűnüldöző tevékenység folyik, minden elkövetett bűncselekményt 
szankcionálni kell, s az előzetes letartóztatásra javaslatot tesznek. Az Ercsiben elfogott 
elkövetők szinte kivétel nélkül előzetes letartóztatásban vannak. Azok a prominens 
személyek, akik bűncselekményt követtek el, ki vannak vonva a területről. Úgy gondolja, 
ismerik a prominens elkövetőket, s 30-40 %-ukat már sikerült kivonni. Ezután meg szeretné 
köszönni elsősorban az Ercsi Rendőrőrs munkáját, az a tapasztalata, hogy kiválóan 
alkalmasak a feladat ellátására, a következetes rendőri munkába sikerült bekapcsolódniuk. 
Továbbá köszöni még az Ercsi Polgári Őrség, továbbá a lakosság segítségét is, melyet a 
rendőri munkához nyújtanak. Továbbá köszöni még az Ercsi Önkormányzat segítségét, 
támogatását is, majd elmondja, ezt a remek együttműködést szeretné a továbbiakban is 
fenntartani.  
 
Győri Máté polgármester szintén megköszöni a rendőrség munkáját, majd szeretné kiemelni 
az együttműködés fontosságát, mely lehet helyi-, illetve országos szintű. Valóban az a 
tapasztalat, hogy a város nyugodtabb lett. Megemlíti még, hogy Papp Károly országos 
rendőrkapitány úr nagyon jó szívvel viseltetik Ercsi iránt, hiszen ígéreteit mind, egytől-egyig 
betartotta, a legújabb, mely megvalósulni látszik, az a kutyás rendőri szolgálat. Ezúton is 
köszöni neki, hogy amit megígér, azt be is tartja. Ercsi egy másik ügyészséghez került át. 
Féltek attól, hogy nehezebben megy majd a közlekedés, azonban meg kell jegyeznie, hogy 
leginkább nem nekik (az ügyfeleknek) kell utazniuk, hanem a bűnözőknek. Továbbá elmondja 
még, a székesfehérvári ügyészség úgy tűnik, hogy sokkal keményebben lép fel a bűnözőkkel 
szemben. A másik dolog, melyet már Őrsparancsnok úr említett, az a Közbiztonsági 
Munkacsoport, mely alpolgármester úr vezetésével egy olyan szintre került, ahol annak lennie 
kell. Amennyiben van összefogás, hosszú távú előrelépést lehet elérni. Majd átadja a szót 
Papp György alpolgármester úr részére. 
 
Papp György alpolgármester elmondja, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport a Szociális 
Szolgálat, a rendőrség, a polgárőrség, a Perzekútor Kft. közreműködésével, segítségével azért 
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jött létre, hogy Ercsiben a közbiztonság megalapozásra kerüljön. Ezután ismerteti a védőháló 
és a SZŐR program működését. Nagy büszkeséggel számol be arról, hogy a SZŐR programot 
már más városban is bemutatták.  
 
Győri Máté polgármester kérdezi a lakosság részéről megjelenteket, hogy van-e kérdésük, 
észrevételük a közbiztonsággal kapcsolatos témához? 
 
Simon János, Ercsi, Lavotta u. 50. szám alatti lakos általánosságban kíván néhány szót 
szólni. Elmondja, amikor ez a Képviselő-testület felállt, a lakosságnak olyan elvárása volt 
vele szemben, hogy a város életében pozitív változás következzen be. Eleinte az volt az 
általános vélemény, hogy a változás elmarad. Azonban – véleménye szerint – a változást már 
lehet érezni. Amit azonban kifogásol, az a kommunikáció hiánya. Gondol itt pl. a „Nyitott 
kapu”-ra, mely befulladni látszik. Véleménye szerint az nem hozta meg azt az eredményt, 
melyet attól elvártak volna, továbbá, az akaratot sem látja arra nézve, hogy azzal foglalkozni 
szeretnének. Javasolja, hogy használják ki azokat a lehetőségeket, melyek a „Nyitott kapu”-
ban rejlenek. Ezután rátér a savanyúréti problémára. Visszaemlékezik arra, hogy amikor 
polgármester úr elfoglalta hivatalát, ő beszélgetett savanyúréti lakókkal, s feltette nekik a 
kérdést, hogy mi a különbség a régi és az új polgármester közt. A válasz a következő volt: 
„Nagyon egyszerű. A régi polgármester adott, az új nem ad.” Ez a dolog már kicsit csitulni 
látszik, bár nap, mint nap bejár a hivatalba, s igen sokszor fültanúja az ott zajló vitáknak, 
veszekedéseknek. Itt újra felhívja a figyelmet a kommunikáció fontosságára. Elmondja, más 
fajta kommunikáció szükséges egy iskolázott emberrel és más fajta a tanulatlan emberrel. 
Ezután az ún. „felkapott témák”-ra tér rá. Példának említi a „csepegető rendszer” ügyét, ami 
pár napig téma volt, majd hirtelen eltűnt. Miután lecsengett, már senkit nem is érdekelt, hogy 
mi van a dologgal. Ennél a pontnál szintén a kommunikáció fontosságára, annak a 
gyakorlatban történő alkalmazására hívja fel ismét a figyelmet. Majd megköszöni, hogy 
meghallgatták. 
 
Győri Máté polgármester rátér a 6. napirendi pontra. 
 

6. napirendi pont: Tájékoztató az 1956-os Emlékműről  
    Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a személyesen megjelent Pannonhalmi Zsuzsa 
keramikus szobrászművészt, akit a Képviselő-testület felkért a jelenleg még Petőfi téren (a 
későbbiekben talán átnevezésre kerül „Forradalmak terére”) felállítandó 1956. évi emlékmű 
elkészítésére.  
 
Pannonhalmi Zsuzsa keramikus szobrászművész bemutatkozik, majd bemutatja férjét, Gál 
István Jánost, akivel közösen dolgoznak. Elmondja, ez a szobor lesz az 50. munkájuk. Néhány 
szóban említést tesz az 1956-os forradalom szimbólum-rendszeréről, majd az általuk 
készítendő szobor bemutatása történik meg, kivetítő segítségével. Ezután korábbi műveit 
mutatja be, azok történetével, anyag felhasználásával, kiállítási helyével együtt. Majd kéri, 
hogy akinek esetleg van a forradalommal kapcsolatos emléke, melyet szívesen megosztana 
vele, tegye meg itt a helyszínen, illetve az önkormányzaton keresztül keresse őt. Továbbá, 
amennyiben valakinek a szoborral kapcsolatban volna kérdése, javaslata, azt is szintén bátran 
mondja el. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a szobor makettje március 15-től megtekinthető volt a 
könyvtárban. Majd elmondja még, olyan művet szerettek volna, mely mellett autóval 
elsuhanva is érez valamit az ember, illetve ahhoz közel állva szintén üzenetet ad át; azt 
szerették volna, hogy legyenek benne általános dolgok, illetve konkrét, Ercsihez kötődő 
dolgok is. Ezután elmondja, a Petőfi téren kicsit nagyobb tér kerül majd kialakításra, hiszen 
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koszorúzások alkalmával mindig kellemetlen, hogy kicsi a terület, nem lehet elférni. Ezután 
szeretné sorban megválaszolni a lakosság részéről feltett kérdéseket.  
 

7. napirendi pont: Közérdekű kérdések és javaslatok 
 
Győri Máté polgármester a feltett kérdéseket egyenként válaszolja meg: 
 

1.) Dózsa György út, járda minősége: elmondja, a panasz jogos, ott valóban krónikus 
állapotok vannak, s kicsit a fiatalember kérdésére is válaszolva elmondja, van egy kerékpárút 
pályázat, melynek segítségével kerékpárút kerülne kialakításra, felsorolja annak útvonalát (a 
Dózsa Gy. úton fog végigmenni). Úgy tűnik jelenleg, hogy ez a pályázat egy évet csúszni fog, 
viszont utána nem egy felújított járda lesz, hanem egy teljesen új. Tehát, hosszú távú 
megoldásban gondolkoznak. 

 
2.) Utcai hulladékgyűjtő edények problémája: azokról sajnos kiderült, hogy konstrukciós 

problémái vannak, s ezt a Dunakavics Kft. felé már jelezték is, akik rajta vannak a probléma 
megoldásán. Itt szeretné kérni azt, hogy amennyiben valaki tapasztal olyat, hogy valaki egy 
ilyen utcabútoron fejti ki erejét, ne hagyja ezt a cselekedetet szó nélkül.  

 
3.) Kommunális adó emelése: elmondja, még jóval az emelés előtt – a tavalyi év őszén, 

ugyanezen a helyen, szintén közmeghallgatás keretein belül – elmondták, hogy a kommunális 
adó mértéke emelkedni fog. Olvasható volt továbbá az Ercsi Híradóban, a Fejér Megyei 
Hírlapban, a Mozaik TV-n, stb. Véleménye szerint, akit az emelés meglepetésként ért, az nem 
tájékozódott eléggé. Majd elmondja még, az adóemelés közvetve függ össze a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, a Képviselő-testület ezt a megoldást tartotta a 
legigazságosabbnak, illetve a legjobban kivitelezhetőnek, s mindenkire egyaránt érvényesnek. 
Elnézést kér attól, akit az emelés váratlanul ért, azonban elmondja újra, ennél több fórumon 
már nem lett volna lehetőségük azt meghirdetni. Az adóemelésről szóló rendeletben ugyan 
nem került feltüntetésre az, hogy az emelés egy évre szól, erre azonban a Képviselő-testület 
ígéretet tett, s ezt itt és most újra alátámasztja: a kommunális adóemelés 2016. évre – egy évre 
– szól csak. Véleménye szerint, amennyiben az adóemelés bekövetkezik, s azért semmiféle 
extra szolgáltatás nem jár, akkor sem történt volna semmi, hiszen van olyan település, amely 
24 ezer Ft-ra emelte a kommunális adó összegét. Ercsiben a jelenlegi emelésért cserébe egy 
olyan plusz szolgáltatás jár – 240 l extra szemetet visznek el havonta –, melynek költsége 0 
Ft, továbbá, ennél kényelmesebb és jobb megoldás nem létezik. Továbbá elmondja még, egy 
egész várost érintő rendelkezés esetén mindig lesz olyan, akivel szemben az igazságos, és 
olyan, akivel szemben kevésbé igazságos. 

 
4.) Ravatalozó felújítása: elmondja, a kérés jogos, az a gondolatban benne van, majd 

megköszöni a figyelmeztetést. 
 

5.) Közlekedés rendje: a kérdés éppen az április havi képviselő-testületi ülés egyik 
napirendi pontja lesz majd, azonban elmondja, egy gyalogátkelőhely létesítése kb. 3-4 millió 
forintba kerül. Ez a kérdés a Közbiztonsági Munkacsoport előtt is jelen van. A 6-os úton 
gyalogátkelőhely létesítése iránt a közútkezelő megkeresése már megtörtént, válasz azonban 
még nem érkezett. Rövid távon súlykorlátozó táblák kihelyezése lenne a megoldás. 

 

6.) Házhoz menő lomtalanítás: az évente egy alkalommal történő házhoz menő 
lomtalanítás működik. Továbbá felhívja a figyelmet a hulladékudvar létére is, melynek 
kihasználtsága nem teljes. Véleménye szerint a sittet az erdő szélére éppen ugyanannyi ideig 
tart kivinni, mint a hulladékudvarban elhelyezni.  
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7.) Felújítandó utcák sorrendje: ezzel kapcsolatban még nem született meg a döntés, azt 
azonban el tudja mondani, hogy milyen szempontokat vesznek majd figyelembe a döntés 
során: figyelembe veszik azt, hogy az utca mennyire balesetveszélyes, azt, hogy milyen 
forgalom van rajta (főút, mellékút, zsákutca, stb.), továbbá figyelembe veszik még a 
rendelkezésre álló forrásokat is. Ebben az évben bruttó 38,5 millió forint van elkülönítve erre 
a célra. Majd elmondja még, az Erkel és a Munkácsy utcák napi szinten szóba kerülnek ezen a 
téren.  

 
8.) Változás az új Képviselő-testület által: úgy fogalmaz, hogy képviselő társaival együtt 

„hosszútávfutásban vannak”, hiszen kapkodással, rohanással semmit nem érnének el. A 
megszólított képviselők kommunikációja nem hogy nem gyengébb, de erősebb annál, mint 
amilyen az az előző időszakban volt, azzal azonban egyetért, hogy a kommunikációban 
fejlődni kell. Kérte képviselő társait, hogy az ő polgármesteri munkájáról egy értékelési 
adatlapot töltsenek ki, továbbá kérte tőlük azt is, hogy a helyi újságba is írjanak. Majd a 
Nyitott kapuval kapcsolatban elmondja, annak egy év alatt 493 tagja van, mely véleménye 
szerint nem csekély szám. Azzal, hogy azt lehetne hatékonyabban is használni, egyetért. Majd 
az ezzel kapcsolatos véleményét részletesebben kifejti: elmondja, vannak olyan kérdések, 
megkeresések, melyek eleve azt feltételezik a megszólítottakról, hogy ők hozzá nem értőek és 
véletlenül vannak ott, ahol vannak, vagyis, már a kérdés is rosszindulatú. Továbbá előfordul 
az is, hogy idő hiányában marad el a válaszadás. Kéri, hogy amennyiben valaki nem kapott 
választ a nyitottkapu@ercsi.hu-n feltett kérésére, keresse fel őt újra. 

 
9.) Segélyezés kérdése: elmondja, ez a testület azt határozta el, hogy nem engedi meg azt, 

hogy valaki csak segélyből éljen meg, illetve, hogy az embereket nem szoktatják ahhoz, hogy 
rendszeres segélyt osztogatnak számukra. Annak, aki tényleg rászorul, szívesebben adnak. 
Elmondja még, a rendszeres települési támogatások nyújtását is feltételekhez kötötték, pl. a 
lakóhelyi környezet rendezettsége, illetve a hulladékszállító közszolgáltatóval érvényben lévő 
szerződés megléte is feltétele pl. a lakhatáshoz kapcsoló támogatások nyújtásának. Majd az 
ügyfelek hivatalban történő viselkedésével kapcsolatban elmondja, jegyző úr megfogalmazta 
az ügyfélszolgálati chartát, melyben le van írva az, hogy a dolgozóknak hogyan kell az 
ügyfelekkel szemben viselkedniük, illetve szerepel benne az is, hogy az ügyfélnek hogyan 
kell viselkednie a hivatalban. Ezután a „három napig tartó csodával”, „csepegető rendszerrel” 
kapcsolatban elmondja, ha valakit tényleg érdekel, hogy mi lett az öntözőrendszer sorsa, 
szívesen tájékoztatást ad arról, a volt rendőrség udvarán meg lehet tekinteni a készülő 
fóliasátrat. Kérdezi, van-e valakinek még egyéb kérdése, hozzászólása? Miután nincs, átadja a 
szót Szabó Zoltán őrsparancsnok úr részére. 

 
Szabó Zoltán alezredes, az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka elmondja, a közlekedési rend 
felülvizsgálata hamarosan meg fog történni, s az sokkal több pénzbe kerül, mint azt bárki is 
gondolná. Kéri, hogy a rendőrség közzé tett elérhetőségein keresztül küldjék el a közlekedés 
rendjével kapcsolatos javaslataikat, kéréseiket, mi az, amin változtatni szeretnének. A másik 
dolog pedig, amiről szólni szeretne, az a Dózsa Gy. úti járda állapota. Elmondja, az ő eredeti 
szakmája települési vízgazdálkodó, azzal a járdával az a probléma, hogy a vízelvezető 
csatorna az úttesten, kb. 50 cm-rel magasabban helyezkedik el, mint a járda.  
 
Tóth Györgyné, Ercsi, Bercsényi M. utcai lakos az elektronikus hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy amennyiben valaki a feleslegessé vált hulladékát nem 
tudja elszállítani, (mozgatni), az kap-e segítséget? 
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a kéréssel keressék meg a Dunakavics Kft-t. Majd 
– miután tudomást szerez arról, hogy a hulladékgyűjtő szolgáltató munkatársai akár házhoz is 
mennek – elmondja, ez a megoldás a legjobb.  
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Dankó István, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, a kisebbségi 
önkormányzat együttműködése mind az önkormányzattal, mind pedig a rendőrséggel nagyon 
jól működik. Majd elmondja, egyetért azzal a politikával, hogy nem segélyt kell osztogatni, 
hanem munkahelyet kell biztosítani a lakosság részére. Majd további jó munkát kíván a 
Képviselő-testület tagjainak. 
 
Simon János, Ercsi, Lavotta utca 50. szám alatti lakos szomorúan vesz tudomást arról, 
hogy egy 8000 fős „faluban”, (mert ő Ercsit falunak nevezi), kb. 50 fő az, aki részt vesz egy 
ilyen eseményen. A közösségi oldalon nagy hanggal lévők közül egy személyt sem lát a 
közmeghallgatáson, hiszen arra sem képesek, hogy azon részt vegyenek, véleményüket 
személyesen elmondják. Aki erre nem képes, az mi alapján vár el bármit is? 
 
Győri Máté polgármester nagyon szépen megköszöni mindazoknak, akik a 
közmeghallgatásra eljöttek, azon részt vettek, s kéri, hogy az itt elhangzottakat adják tovább. 
Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a Képviselő-testület 2016. április 19-i 
közmeghallgatását 19.30 órakor berekeszti. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 

         Győri Máté        Dr. Feik Csaba 
                    polgármester                            jegyző 

 
  
 
 
       Lippai Csaba        Sandi József   

              képviselő         képviselő 
        jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő   
 


